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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

28.8.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1259/2012, którą złożył Marius Văduva (Rumunia) w imieniu 
przedsiębiorstwa SC Cynegis Engineering SRL, w sprawie finansowania 
przedsięwzięcia w Ghanie oraz oskarżenia o pranie brudnych pieniędzy

1. Streszczenie petycji

Przeciwko autorowi petycji i reprezentowanej przez niego firmie toczy się postępowanie w 
sprawie prania brudnych pieniędzy. Składający petycję jest menedżerem przedsiębiorstwa, 
które zainwestowało znaczne środki pieniężne w realizację przedsięwzięcia w Republice 
Ghany, który to kraj został zaklasyfikowany jako kraj wysokiego ryzyka, jeżeli chodzi o 
finansowanie działalności terrorystycznej. W kwietniu 2012 r. z jego prywatnego konta, a 
także z konta firmy ściągnięto wysokie kwoty. Autor petycji sprzeciwił się takim środkom 
składając oficjalną skargę, nie otrzymał jednak jeszcze na nią odpowiedzi. Zwrócił się on 
również do organu apelacyjnego o skierowanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
pytania, czy prawo krajowe jest zgodne z prawem wspólnotowym, jego wniosek został jednak 
odrzucony. Autor petycji jest przekonany, że brak środków zaskarżania wyroków wydanych 
przez właściwe organy w sądach stanowi naruszenie dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług 
płatniczych na rynku wewnętrznym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Przeciwko autorowi petycji i reprezentowanej przez niego firmie toczy się postępowanie w 
sprawie prania brudnych pieniędzy. Składający petycję jest menedżerem przedsiębiorstwa, 
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które zainwestowało znaczne środki pieniężne w realizację przedsięwzięcia w Republice 
Ghany, który to kraj został zaklasyfikowany jako kraj wysokiego ryzyka, jeżeli chodzi o 
finansowanie działalności terrorystycznej. W kwietniu 2012 r. z jego prywatnego konta, a 
także z konta firmy prokurator ściągnął wysokie kwoty. Składający petycję sprzeciwił się 
takim środkom składając, zgodnie z prawem krajowym, skargę do prokuratora 
odpowiadającego za zajęcie.

Skargę oddalono. Składający petycję odwoływał się od tej decyzji w sądach, najpierw w 
trybunale, a następnie w trybunale w Bukareszcie, przy czym oba organy oddaliły skargę jako 
niedopuszczalną, uzasadniając, że art. 168 danego krajowego prawa procesowego przewiduje 
procedurę wniesienia skargi wyłącznie do prokuratora albo do trybunału, jednak 
najwidoczniej nie do obu organów jednocześnie. Składający petycję odwołał się od tych 
decyzji w sądzie apelacyjnym w Bukareszcie, który oddalił apelację, powołując się na 
legalność decyzji podjętej w pierwszej instancji.

Oddalił także wniosek składającego petycję o zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości o 
wydanie orzeczenia prejudycjalnego w zakresie wykładni prawa wspólnotowego. Składający 
petycję uważa, że brak dalszych środków zaskarżania wyroków wydanych przez właściwe 
organy w sądach stanowi naruszenie prawa europejskiego, praw podstawowych i prawa 
wtórnego, w tym dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku
wewnętrznego.

Uwagi Komisji

Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w 
sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywa w sprawie usług 
płatniczych”), która została wprowadzona we wszystkich państwach członkowskich, 
wzmacnia prawa konsumentów w Unii Europejskiej w zakresie usług płatniczych 
świadczonych na terytorium Unii Europejskiej.

Dyrektywa w sprawie usług płatniczych zdaje się nie mieć zastosowania, gdyż omawiana 
sprawa nie dotyczy relacji między składającym petycję a jego dostawcą usług płatniczych. 
Podobnie sprawa zdaje się dotyczyć krajowego prawa karnego procesowego, a nie unijnego 
ustawodawstwa przeciwko praniu brudnych pieniędzy. Dyrektywa 2005/60/WE w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu wymaga od pewnych podmiotów podejmowania działań na rzecz 
zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nie podejmuje jednak zagadnienia 
dochodzeń w sprawach karnych czy postępowań sądowych w kontekście podejrzenia prania 
pieniędzy.

Jeżeli chodzi o odniesienia petycji do postępowania karnego, Traktat o Unii Europejskiej i 
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie nadają Komisji Europejskiej uprawnień do 
interweniowania w bieżącą administrację systemu sądownictwa poszczególnych państw 
członkowskich, gdyż poszczególne przypadki objęte są wyłącznie kompetencją organów 
państw członkowskich.

Rumunia jest jednak sygnatariuszem europejskiej konwencji praw człowieka, co oznacza, że 
ma obowiązek przestrzegać praw podstawowych określonych w tym dokumencie. Autor 
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petycji ma prawo zwrócić się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pod warunkiem 
że doszło do naruszenia jego praw osobistych. Złożenie apelacji do Trybunału jest 
dopuszczalne, pod warunkiem że wyczerpane zostały wszystkie możliwości apelacji na 
szczeblu krajowym, przy czym termin składania apelacji wynosi sześć miesięcy od daty 
wydania ostatecznego wyroku przez sąd krajowy.

Wniosek

Komisja nie jest w stanie podjąć działań w imieniu składającego petycję, gdyż omawiana 
sprawa nie wchodzi w zakres jej kompetencji.


